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Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e Ela sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° - Em cumprimento ao disposto no Art. 165, §2°, da Constituição
Federal, ficam estabelecidos nesta Lei as Diretrizes Orçamentarias do Município de
São Féiix do Xingu-PA, para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

I - Prioridades e Metas da Administração Municipal, para o
Orçamento do ano seguinte, compatíveis com o PPA;

II Estrutura e organização dos orçamentos;

III - Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentaria
do Município e suas alterações;

IV Mudança na Política Salarial e de Pessoal;

V Alterações na Legislação Tributária:

VI - Disposições finais.

CAPÍTULO l
PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2° - O Poder Público Municipal através de políticas públicas voltadas a
melhor qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais do
Município de São Féiix do Xingu-PA, através da implementação de ações integradas
de Governo, fundamentadas em diretrizes básicas estabelecidas para o exercício
financeiro de 2010.

Art. 3" - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício
financeiro de 2010 são aquelas definidas e demonstradas nos Anexos desta Lei o
deverão estar em conformidade com as especificadas no PPA 2010/2013, e suas
alterações e no Art 4° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 (l RF).
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Art. 4° - Os anexos de metas fiscais e riscos fiscais são prioridades para o
exercício financeiro de 2010, serão especificados e encaminhados junto com o
presente Projeto de Lei.

§ 1° - Os orçamentos serão elaborados em consonância com o anexo de
metas e prioridades, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentaria de 2010 e sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à
programação das despesas.

§ 2° - A lei Orçamentaria não consignará dotação para investimentos com
duração superior a um exercício financeiro, salvo se previsto no plano plurianual ou
em lei que autorize a sua inclusão.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art 5° - O Orçamento para o exercício de 2010 abrangerá os Poderes
Executivo e Legislativo, compreenderá os Orçamentos Fiscal e de Seguridade
Social, em conformidade com a estrutura Organizacional do Município.

Art. 6° - A Proposta Orçamentaria que o Poder Executivo encaminhará à
Câmara Municipal estabelecerá na forma do art. 22, da Lei Federal n° 4320/64, e
será composta de:

I - Mensagem do Executivo Municipal;

II - Texto do Projeto de Lei;

III - Anexos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

IV - Quadros Orçamentários Consolidados;

V - Discriminação da Legislação da Receita.

Art. 7° O Projeto da Lei Orçamentaria Anual incluirá dentre outros,
demonstrativos:

§ 1° - Do conjunto das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, classificadas por categorias económicas no seu menor nível, previstas no art.
11 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, identificando a fonte de
recursos e o Orçamento a que pertence;

§ 2° - Do conjunto das Despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da
Seguridade Social, classificadas por categoria Económicas e Grupo de Natureza da
Despesa, discriminadas na forma da Portaria 42/99 e Portaria Interministeriaí 163/01;

§ 3° - Do conjunto das despesas por Poderes dos Orçamentos, Fiscal e da
Seguridade Social, subdividindo-se, cada Poder, segundo as Unidades
Orçamentarias que compõe.

§ 4° •• Do conjunto das despesas por função, sub função, programa e
elemento da despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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Art. 8° • O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa
por unidade orçamentaria, detalhada por categoria de programação com suas
respectivas dotações, especificando a fonte de recursos, o identificador de uso e os
grupos de natureza de despesa.

§ 1° - As categorias de programação de que se trata esta Lei, serão
identificadas no Projeto de Lei Orçamentaria Anual por programas e suas
respectivas acões orçamentarias, atividades, projetos e operações especiais.

§ 2° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Diretrizes: Conjunto de princípios que orienta a execução do
Programa de governo;

II - Função: maior nível de agregação das diversas áreas de
despesas que compõe o Setor Público

III - Subfunção: é a divisão da função, agrega subconjuntos de
despesas por Setor Público:

IV Programas: instrumento de organização da ação
governamental visando à realização dos objetivos pretendidos,
sendo definido por indicadores estabelecidos no plano
plurianual;

V -- Projeto: instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que ocorre para expansão ou o aperfeiçoamento da ação
governamental;

VI - Atividade: instrumento de programação para alcançar o
objeto de um programa, envolvendo um conjunto de operações
que se realizam de maneira continua e permanente, resultando
em um produto necessário à manutenção da ação do governo;

VII - Operações Especiais: despesas que não contribuem para
a manutenção das ações de governo das quais não resulta um
produto e não geram contraprestação direta sob a reforma de
bens e serviços;

§ 3° - Cada projeto, atividade e operação especial identificará a
função e a subfunção às quais se vincula.

§ 4 ° - A esfera orçamentaria tem por finalidade identificar se o Orçamento é
Fiscal, de Seguridade ou de Investimento das Empresas Estatais.

§ 5° • As unidades orçamentarias são o menor nível da classificação
institucional e serão agrupados em órgãos orçamentários, entendidos estes como
sendo os de maior nível da classificação institucional.

§ 6° •• Os grupos da natureza de despesa constituem agregação de
elementos de despesas de mesmas características quanto ao objeto de gasto,
conforme a seguir discriminados:
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I - Pessoal e Encargos;

II - Juros e Encargos da Dívida

III - Outras Despesas Correntes;

IV - Investimentos;

V - Inversões Financeiras;

VI - Amortização da Divida;

Art. 9° - A Reserva de Contingência, prevista no art. 17 desta Lei, será
identificado pelo dígito 9, no que se refere ao grupo da natureza de despesa.

§ 1° - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão
aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou mediante
transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentaria e
entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições;

§ 2° - A especificação da modalidade de aplicação que trata este artigo
observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Entidade Privada sem Fins Lucrativos 50;

II -Aplicação direta 90; ou

III - A Definir, caso da Reserva de Contingência 99.

§ 3° - As fontes de recursos identificam a origem da receita.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO

DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

SECÃO l

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 10 A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei
Orçamentaria de 2010 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência
da gestão fiscal.

Art. 11 - No Projeto da Lei Orçamentaria Anual, as receitas e despesas serão
orçadas aos preços vigentes ao mês de julho de 2009.

Parágrafo Único - A atualização de que trata o "caput" deste artigo fica
condicionada à realização de excesso de arrecadação em volume suficiente para
cobrir a elevação da disponibilidade orçamentaria.

Art. 12- Constituem receitas do Município as arrecadadas pela Administração
Direta e Indireta Municipal, provenientes:

l - dos tributos de sua competência;
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II - de atividades económicas executadas ou que possam vir a
serem executadas;

III de transferências oriundas de outras esferas
governamentais ou da esfera privada, por força de
mandamento constitucional, de convénios ou de contratos;

IV - de empréstimos e financiamentos com prazo superior a 12
meses, autorizados por Lei específica, vinculada a obras e
serviços públicos;

V dos rendimentos e juros provenientes de aplicações
financeiras em Instituições de Crédito.

Art. 13 -A estimativa das receitas próprias municipais considerará:

I - os fatores conjunturais e estruturais que possam vir a
influenciar na arrecadação de cada fonte de receita;

II - as políticas municipais implementadas na área fiscal e a
modernização da administração fazendária;

III - as alterações na legislação tributária para o exercício de
2010;

IV - o comportamento histórico das fontes de receitas e suas
tendências.

Art. 14 - A estimativa das receitas transferidas ao Município considerará:

i as parcelas de receitas pertencentes ao município,
estimadas na esfera Federal e Estadual e liberadas de acordo
com o disposto no § 5° do art. 153 e nos art. 158 e 159 da
Constituição Federal, no que couber;

II - as parcelas de receitas de convénios ou contratos firmados
com outras esferas governamentais ou com a esfera privada.

Art. 15 - A despesa relacionada com os compromissos da Dívida Pública
financiada e refinanciada será assegurada em Lei Orçamentaria, á conta de
Encargos Gerais do Município.

Art. 16 - É obrigatória a previsão de recursos para compor a contrapartida de
Transferências Voluntárias.

Art. 17 Constará na Lei Orçamentaria, dotação especifica sob a
denominação de "Reserva de Contingência", que será utilizada como fonte
compensatória para abertura de créditos adicionais e,na utilização de passivos
contingentes, riscos fiscais, eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na
alínea b, inciso III, art. 5° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000

Parágrafo Único - A Reserva de Contingência participará em até 2% (dois por
cento) do total da Receita Corrente Líquida.
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Art. 18 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até a data de
30 de agosto de 2010, sua proposta orçamentaria, através do Quadro de
Detalhamento de Despesa (QDD), para consolidação do Orçamento do Município
para o exercício de 2010, conforme estabelecido no art. 29-A da Emenda
Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro 2000.

Art. 19 -- Não será admitido aumento do valor global do Projeto de Lei
Orçamentaria Anual e de seus créditos adicionais, em observância ao disposto no
art. 60 da Lei Orgânica do Município.

Art. 20 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
alocação dos recursos na Lei Orçamentaria e em seus créditos adicionais será feita
de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados
dos programas do Governo.

Art. 21 Na proposta Orçamentaria serão incluídas as despesas com
pagamento de Precatórios Judiciais, e Dívida Fundada Interna, à conta de Encargos
Gerais do Município.

Art. 22 As despesas com "Publicidade" dos Poderes Executivos e
Legislativos não poderá ultrapassar 1% do total dos orçamentos de cada Poder.

Art. 23 - Na programação das Despesas, será vedado:

§ 1° - Fixar Despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos;

§ 2° - Fixar Despesas com juros, Amortizações e Encargos da Dívida
Fundada, que não considerar as operações já contratadas ou com autorizações
concedidas e contratos assegurados até a data do encaminhamento do Projeto da
Lei Orçamentaria Anual à Câmara Municipal de São Félix do Xingu-PA.

§ 3° - A programação de novos projetos sem que tenham sido alceados
recursos suficientes para as despesas com investimentos em andamento e para
despesas de conservação do Património Público, conforme disposto no art. 45 da
Lei Complementar n° 101/2000.

§ 4° A destinação de recursos para atender despesas com clubes,
Associações ou quaisquer outras Entidades de Servidores, executadas em escolas e
creches;

§ 5° - Pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com recursos
transferidos pelo Estado a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de
contribuições, subvenções e auxílios.

I - Em caso de necessidade de refinanciamento da Dívida
Interna, o Poder Executivo enviara à Câmara Municipal de São
Félix do Xingu-PA, Projeto de Lei dispondo sobre a matéria até o
final do atual exercício;

II - Serão entendidos como projetos em andamento aqueles que
tenham finalizado o processo licitatório;
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III Serão consideradas despesas de conservação do
património público, aqueles destinados a atender bens cujo
estado indique possível ameaça à prestação de serviços.

Art. 24 São vedados quaisquer procedimentos pelos Ordenadores de
Despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação.

Art. 25 - As transferências a título de subvenções, só poderão ser realizadas
mediantes as condições dispostas no at.12 § 3° da Lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - No caso de destinação de subvenção social para entidades privadas, as
mesmas não deverão ter fins lucrativos;

§ 2° - Os repasses de recursos de subvenções sociais serão efetivados
através de Convénios.

Art. 26 - A destinação de recursos a título de auxílios previstos no § 6°, art. 12
da Lei Federal n° 4.320/64, poderão ser realizados somente para entidades privadas
sem fins lucrativos.

Art. 27 - A destinação de recursos a título de contribuições, previstos nos §§
2° e 6°, art. 12 da Lei Federal n° 4.320/64, poderão ser realizados no caso de
entidades privadas somente para as sem fins lucrativos.

Parágrafo Único - Nos projetos de leis do PPA e LOA para 2010/2013 e 2010
respectivamente, a Administração Municipal reservará recursos e dotações
específicas para subvencionar a instalação da Coordenadona Municipal de Política e
Defesa do Consumidor (PROCON) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE).

Art. 28 - A administração Pública Municipal poderá destinar recursos para
diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas,
comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas ou
materiais de distribuições gratuitas.

§ 1° - Para fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - Auxílios financeiros a pessoas físicas: dotações destinadas a
atender despesas de concessão de auxílio financeiro
diretamente às pessoas físicas, sob diferentes modalidades,
como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação
na aquisição de bens;

II - Material de distribuição gratuita: dotações destinadas a
atender despesa com a aquisição de materiais de distribuição
gratuita, tais como livros didáticos, géneros alimentícios,
materiais de construção e outros matérias ou bens que possam
ser distribuídos gratuitamente, excetos os destinados a
premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras.

Art. 29 Poderá ser exigida contrapartida, a ser definida entre os
interessados, para as transferências permitidas na forma dos arts. 26, 27 e 28
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Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica às entidades de
assistência social e saúde registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 30 - A execução das despesas de que tratam os artigos 26, 27, 28 e 29
desta Lei, atenderá, ainda, ao disposto do art. 26 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 31 - O município poderá contrair operações de crédito para financiamento
de programas e aquisição de bens, desde que autorizado pelo Poder Legislativo,
através de Projeto de Lei especifico.

Art. 32 - O Município poderá descentralizar Secretarias, criar e regulamentar
Fundos e fazer a regularização dos já existentes.

SEÇÃO II

DIRETRIZES ESPECIFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 33 • O Orçamento da Seguridade Social compreenderá todos os
Projetos, Atividades e Operações Especiais das Unidades Orçamentarias da
Administração Direta e Indireta Municipal, inclusive os Fundos Especiais e do
Instituto de Previdência, dos Servidores Municipais, que desenvolvam acões nas
áreas de saúde, Previdência e Assistência Social.

Art. 34 -- O Orçamento do Município incluirá os recursos necessários ao
atendimento da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, em
cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de
2000.

SEÇÃO III

DAS ALTERAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARIA E DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA

Art. 35 A Lei Orçamentaria obedecerá aos princípios da unidade,
universalidade, anualidade, não afetacão da receita, discriminação, exclusividade,
equilíbrio, publicidade e legalidade.

Art. 36 - A Lei Orçamentaria de 2010 poderá conter dispositivos autorizando o
Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares, indicando as fontes de
recursos a serem utilizados.

Art. 37 - As codificações de modalidades de aplicação e das fontes de
recursos aprovados na Lei Orçamentaria, e em seus créditos adicionais poderão ser
modificados ou desmembrados para atender às necessidades de execução e dar
maior transparência a execução orçamentaria - financeira, por meio de ato do Chefe
do Poder Executivo.

Art. 38 - A inclusão de grupos de natureza de despesas em Projetos,
Atividades e Operação Especiais, constante da Lei Orçamentaria, será efetivada por
meio de abertura de crédito adicional suplementar, desde que decorra de:

l - • Incorreção no processo de orçamentação dos projetos,
atividades e operações especiais; e:

S
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II - Fatos que independam da ação volitiva do gestor.

Art. 39 - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentarias aprovadas na
Lei Orçamentaria de 2010, e em seus créditos adicionais, em decorrência da
extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos
e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições,
mantidas as classificações programáticas, expressas por categoria de programação,
conforme definidas § 1°, art. 8° desta Lei, assim como respectivo detalhamento por
esfera orçamentaria, grupos de natureza despesa, modalidades de aplicação e as
fontes de recursos.

Parágrafo Único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que
trata o caput poderá haver ajuste na classificação funcional.

Art. 40 - Havendo alteração, por ato da esfera Federal, nos códigos da
classificação da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os
códigos do Orçamentos Vigentes.

Parágrafo Único - A compatibilização da codificação prevista neste artigo será
efetuada através de ato do Poder Executivo.

Art. 41 - As emendas ao Projeto de Lei Orçamentaria somente poderão ser
efetuadas, se forem compatíveis com o PPA e LDO e:

I- Indicarem suas fontes de recursos, provenientes de
anulação de dotação, excluídas as dotações de pessoal e
seus encargos, serviços da divida e transferências
constitucionais:

II- Vierem a corrigir erros ou omissões:

Ill-Alterarem dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 42 - O Projeto de Lei Orçamentaria Anual deverá ser aprovado até o
término da corrente sessão legislativa.

Art. 43 - Caso o Projeto da Lei Orçamentaria Anual não seja devolvido para a
sanção até o início do exercício financeiro de 2010, a sua programação poderá ser
executada para atender despesas inadiáveis de cada mês, até que a Lei
Orçamentaria passe a vigorar, sempre no limite de um doze avos do total de cada
dotação atualizada.

§ 1° - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, as dotações
para atendimento de despesas com:

I - Pessoal e encargos sociais;

II - Pagamento de benefícios previdenciários;

III - Pagamento do serviço da divida;

IV - Precatórios;

V - Obras em andamento;

VI - Contratos de serviços;
_ r"
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VIII - Contrapartidas municipais.
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§ 2° - As dotações referentes às despesas, mencionadas no § 1° deste artigo
será movimentada até o montante necessário para suas coberturas.

Art. 44 - Os Poderes deverão elaborar e publicar por ato próprio até trinta dias
após a publicação da Lei Orçamentaria de 2010, cronograma de desembolso
mensal, pôr Órgão, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n. ° 101/2000.

Parágrafo Único: A programação financeira definida no caput deste artigo
será revista no final de cada quadrimestre, com vista ao cumprimento das metas
estabelecidas nesta Lei.

Art. 45 O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos
créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, será feito até o dia 20 de
cada mês, sob a forma de um doze avos, executadas as despesas com inativos que
serão repassadas de acordo com o valor da folha do referido mês, conforme
Emenda Constitucional n° 25/2000.

Art- 46 Caso seja necessário a limitação do empenho das dotações
orçamentarias e da movimentação financeira, prevista na Lei Orçamentaria de 2010
e em seus créditos adicionais, essa será feita de forma proporcional ao montante
dos recursos alocados para atendimento de cada Poder, observando:

§ 1° O comportamento dos recursos legalmente vinculados à finalidade
específica;

§ 2° A natureza da despesa, conforme definir ato do chefe do Poder
Executivo.

I - O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o
final de cada bimestre a necessidade da limitação do empenho
das dotações orçamentarias e da movimentação financeira;

II - A limitação que trata o caput deste artigo será feita por ato
próprio de cada Poder, nos trinta dias subsequentes.

Art. 47 - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a
recomposição das dotações cujos empenhes foram limitados, dar-se-á, de forma
proporcional, às reduções efetivadas.

Art. 48 - Não serão objetos de limitação:

§ 1° - As despesas que constituem obrigações constitucionais e legais,
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da divida;

§ 2° - Despesas com pessoal ativo e inativos; e

§ 3° - Contrapartidas municipais em Convénios e operações de créditos
firmados.

CAPÍTULO IV

IO
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MUDANÇAS NA POLÍTICA SALARIAL E DE PESSOAL

Art. 49 - No exercício financeiro de 2010, as despesas com pessoal, ativo e
inativo, do Município de São Félix do Xingu-PA, observarão o limite estabelecido no
inciso III do art 20 e no Parágrafo único da art. 22 da Lei Complementar n°
101/2000.

Art. 50 - O reajuste da remuneração de pessoal nos termos do inciso x, art.
37, da Constituição Federal, será corrigido de acordo com a disponibilidade
financeira do Tesouro Municipal, respeitado o limite estabelecido no inciso It do art.
19 e no inciso II do art. 20, Lei Complementar n° 101/2000, na forma do disposto no
art. 169 da Constituição Federal.

Art. 51 - O Poder Executivo fica autorizado, conforme disposto no art. 169 da
Constituição Federal, a enviar à Câmara Municipal de São Félix do Xingu-PA,
Projeto da Lei que vise criar cargos, empregos e funções ou alterar a estrutura de
carreiras, bem como admitir ou contratar pessoal inclusive temporários.

§ 1° - A criação de cargos, encargos empregos e funções ou alteração da
estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal fica
condicionada aos limites estabelecidos no art. 20, III, "b", da LRF.

§ 2° - Os cargos de provimentos efetivo da Administração Municipal somente
poderão ser providos mediante concurso público, ressalvados os cargos de
excepcional interesse público, disposto em Lei.

§ 3° O Governo Municipal poderá realizar concurso público, ficando
condicionadas as respectivas contratações ao limite estabelecido no § 1° deste
artigo.

Art. 52 - No exercício de 2010, a realização de serviços extraordinários,
quando a despesa houver extrapolado 95 % (noventa e cinco por cento) dos limites
referidos no inciso III, art. 20, da Lei Complementar n° 101/2000, somente poderá
ocorre quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos,
especialmente aos voltados para a as áreas de assistência, educação, saúde,
segurança e saneamento, que estejam em situações de risco ou prejuízo para a
sociedade.

Parágrafo Único: A autorização para a realização de serviço extraordinário,
no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é
de exclusiva competência, do Chefe do Poder Executivo.

Art 53 - O disposto no § 1°, do art. 18 da Lei Complementar n° 101/2000,
aplica-se exclusivamente para fins de cálculo de limite de despesa total de pessoal,
independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo Único: Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeitos de caput, a contratação de pessoal por tempo
determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público,
efetuado por força de lei ou decisão judicial, e os contratos de terceirização relativos
à execução indireta de atividade que simultaneamente:
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I - Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade, na forma de regulamento;

II - Não sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas por
plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade,
salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja relativa a
cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; e

III - Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPITULO V

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 54 - Em atendimento ao Princípio da Anterioridade, o Poder Executivo
poderá, caso necessário, enviar à Câmara Municipal de São Félix do Xingu-PA, no
corrente exercício, Projeto de Lei que vise alterar a legislação tributária para 2010,
objetivando modernizar a ação fazendária, aumentar a produtividade e melhorar a
administração da Dívida Ativa.

Art. 55 - A concessão ou ampliação de incentivos, de isenção ou benefício de
natureza tributária ou financeira, somente será aprovada mediante valor ou pelo
aumento de receita decorrente do crescimento económico, do combate à sonegação
e a evasão fiscal, da elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo e da
majoração ou criação de tributo.

Parágrafo Único: A estimativa e compensação de Renúncia de Receita
deverá constar do Demonstrativo III do anexo das Metas Fiscais .

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 - As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais, em anexo, são
resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas federais e
estaduais.

Parágrafo Único - Quando da elaboração de projeto de Lei Orçamentaria
Anual para 2010, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser
modificadas em vista dos parâmetros, utilizados na atual projeção, sofrerem
alterações conjunturais, podendo as metas fiscais ser ajustadas, com justificativas.

Art. 57 - Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3°, art. 4°, da Lei
Complementar n ° 101/2000, os Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

l 1
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Parágrafo Único - Por ocasião da elaboração do PPA que será enviado até
trinta de agosto deste ano, poderá haver mudanças nos anexos de metas e
prioridades integrantes desta lei.

Art. 58 - O Poder Executivo publicará o Quadro de Detalhamento de Despesa
(QDD) por Órgão, Unidade Orçamentaria e Elemento de Despesa que integram os
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, juntamente com a Lei Orçamentaria
Anual.

Parágrafo Único - O Quadros de Detalhamento de Despesa poderá ser
alterado conforme necessidade do desdobramento do grupo de natureza da
despesa, observando os limites estabelecidos por unidade orçamentaria, por
categoria de programação, por grupo de natureza e por fonte de recurso.

Art. 59 - O Poder Executivo publicará e divulgará até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre, o Relatório de Execução Orçamentaria (RREO)
Bimestral e após o encerramento de cada quadrimestre o Relatório de Gestão
Fiscal (RGF).

Parágrafo Único: Os relatórios de que trata o caput deste artigo serão
estruturados, conforme estabelecido na Seção III, Capítulo IX de Lei Complementar
n° 101/2000.

Art. 60 - O Chefe do Poder Executivo poderá propor modificação ao Projeto
de Lei Orçamentaria Anual através de Mensagem à Câmara Municipal, de acordo
com o § 5° art. 147, da Lei Orgânica do Município de São Félix do Xingu-PA.

Art. 61 - As propostas de modificações ao Projeto de Lei Orçamentaria Anual,
pelo Legislativo, deverão obedecer ao disposto no art. 33 da Lei Federal n° 4.320/64,
o § 3°, art. 166 da Constituição Federal, e do § 3°, art. 147 da Lei Orgânica do
Município de São Félix do Xingu-PA.

Art. 62 - O Poder Executivo, através da Secretária Municipal de Finanças,
deverá atender as solicitações encaminhadas pelo Presidente da Comissão
Permanente da Câmara Municipal de São Félix do Xingu-PA, sobre informações e
dados quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e que
evidencie a ação do Governo, no prazo de 10 (dez ) dias úteis, a partir da data do
recebimento das solicitações.

Art. 63 - Para efeito do disposto no § 3°, art. 16, da Lei Complementar n°
101/2000, entende-se como irrelevante as despesas que não ultrapassam o limite de
que trata os incisos l e II, do art. 24 e seu Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93,
modificada através do art. 1° da Lei n° 9.648/98.

Art. 64 - Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com
recursos dos orçamentos do Município não poderão ser superiores em mais de 30%
(trinta por cento), àqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
índices da Construção Civil (SINAP), mantida pela Caixa Económica Federal.

Parágrafo Único - Somente em condições especiais, devidamente justificadas,
poderão os respectivos custos, ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo,
sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.
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Art. 65 - A avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos será realizada através dos indicadores estabelecidos através dos
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual 2010/2013.

Art. 66 - O Poder Executivo disponibilizará à Câmara Municipal até o final de
agosto de 2010, relatório da receita realizada no presente exercício, referente ao
período janeiro a julho, e estimativa para o período de agosto a dezembro/2010.

Art. 67 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais
a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente e do Tribunal
de Contas dos Municípios, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 68 - Ficam vedados:

I - Contratação de Operação de Crédito por Antecipação
de Receita (ARO);

II - Empenhar despesa sem disponibilidade de caixa;

Art. 69 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal em exercício de São Félix do Xingu - Pará,
aos 03 dias do mês de julho de 2009.

Hosana CristiSa So"àres de Azevedo Pereira
Preferta Municipal em exercício

i - l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

l-WETAS ANUAIS
2010

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Receila Total

ppceitss Peruarias ' l ^

Despesa Total

Despesas Primárias ( il ]

Resultado Primário ( l - 1! )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Divida Consolidada Liquida

2010

Valor Corrente

(a)

73.545.630,31

73 545 630,31

73.545.630,06

71.408.947,86

2.136.682,46

810.19654

6.597.31465

6.597.314.65

Valor Constante

61.584591,01

6S.132 892.49

69.132.892,25

67.124.410,98

2.008481,51

4.501 148,77

4.501.148,77

5.121.343.46

% PIB
(b) = (a/PIB)x

100

0,112

0,126

0.126

0.123

0,004

0,008

0,008

0.009

2011

Valor Corrente

(a)

84.209 746,71

8-1.209746.71

84.121 018,75

81.543.011,15

2.666.735,56

956610,62

7.553925.27

7.553925,27

Valor Constante

54.126.697,04

54.126697.04

50.520.353,90

49.725.303,46

4.401.393,58

550.040,38

4.781.120,22

4.781.120.22

% PIB

(b) = (a / PIB) x

100

0,10

0.10

0,09

0,09

0,01

0.00

0.01

0.01

2012

Valor Corrente

(c)

96841.208,71

96 841 2G8 71

95.699798,12

92.598.859,31

4.242.349,40

1.133 088.79

8.687.014,06

8.687.014,06

Valor Constante

52.428.29891

52.428298,91

52 428.298,86

50807.359,51

1.620.939,41

629 19542

5.123.448,43

5.123.448,43

% PIB
(d) = (c /PIB)x

100

0,09

0 09

0,09

0,09

0,00

0,00

0,01

0,01

. 2013

Valor Corrente

(c)

73.545.630,31

73 545630.31

73.545.630,06

71.408.947,86

2.136.682,46

810.196,54

9903.196,03

9903.196.03

Valor Constante

57.115245,26

57 115.245.26

57.115245.06

55 455.906,13

1 659.339,13

742.900,02

5.866.348,45

5.866.348,45

% PIB

(d) = (C /PIB) x

100

0,09

O.C9

0,09

0,09

0,00

0 00

0,01

0,01

Fonte: IPEADATA / IPECE-CE / Relatórios da LRF

foscnc CpfSfâ iJe^veij Pereiro
Prejeitii Mii em Exatiào

CPF 457.583.791-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA •
LEI DE DiRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DÊ METAS FISCAIS >.
II -AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2010

LRF. art4°, §2°, inciso RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO

l - Receita Total

II - Receitas Primárias (\

III - Despesa Tota!

IV - Despesas Primárias (l!)

V - Resultado Primário ( l - 1! )

VI - Resultado Nominal

VII - Divida Pública Consolidada

Vlil - Dívida Consolidada Líquida

l - Metas
Previstas em

2008

63.459.763,43

63.459.763,43

63.459.763,37

61.497.761,36

1.962.002,07

5.121.343,46

5.121.343,46

5.121.343,46

% PI B

0,14

0,14

0,14

0,13

0,00

0,01

0,01

0,01

II - Metas
Realizadas em

2008

61.584.591,01

61.584.591,01

57.481.344,75

56.576.747,59

5.007.843,42

5.121.343,46

5.121.343,46

5.121.343,46

% PIB

0.13

0,13

0,12

0,12

0,01

0,01

0,01

0,01

Variação ( M - 1 )

Valor

(1.875.172,42)

(1.875.172,42)

(5.978.418,62)

(4.921.013,77)

3.045.841,35

%

97,05%

97,05%

90,58%

92,00%

255:24%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: IPEADATA / IPECE- CE / Relatórios da LRF

risiirçS. wfswk Pereiro
Prefeita MuL em Exercido

CPF 457.583.791-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO X1NGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2010

LRF,art4°, S 2°. inciso II RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Receita Tolal

Receitas Primárias ( l )

Despesa Tctai

Despesas Primarias ( II )

Resultado Primário ( l - II ]

Resultado Nominal

Divida Pública Consolidada

Divida Consolidada líouioa

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2009

63.459.763.43

63.459.763.43

hj, Í53 7Q3 37

61.497.761,36

1.962.002,07

5.121.343,46

5,121 343,46

5 12' 34346

2009

73.545.630.31

73.545630.31

71 5,1̂  gTç 26

71 .408 947,86

2.136.682,46

665.774,65

5.787.118,11

5787 118,11

'/.

15,89

15.89

15.39

16,12

8.90

(87,00)

13,00

1300

2010

61.584591,01

61.584591,01

57 ag-j 344,75

56.576.747,59

5 007 843,42

5.121.343,46

5.121.343.46

.. 5 121.343,46

%

(16,26)

(16.26)

(21.34]

(20,77)

134.37

669,23

(11,50)

(11.50)

. 2011

63.459.763,43

63.459.763,43

fio 453.753.27

51.437.761,36

1. 962.002,07

665.774,65

5.787. 118,11

5 '87 118.11

/to

3,04

3,04

10,40

í.7>:

(60,82)

(87,00)

13,00

13,00

2012

73.545.630.31

73.545.630.31

73.545 630 06

71 408.947,86

2136.682.46

810.196,54

6.597.314,65

6597314.65

%

15.89

15.89

1589

16.12

8.90

'L- 6&

14 IC

1400

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total

Receitas Prirranasf l ;

Despesas Total

Despesas Pnmárias [ II )

Resultado Primário ( r -II )

Resultado Nominal

Divida Pública Consolidada

Divida Consolidada Líquida

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2008

61.584.591.01

61.584.591.01

57481.344.75

56576747.59

5,007.843,42

5.121.343,46

5.121 343,46

5.121 343,46

2009

69.132.892,49

69.132.892.49

69.132.892,25

67.124.410.98

2.008.481,51

625828,17

5.439.891,02

5.439891,02

%

12,26

122S

20,27

:BSÍ

(59,89)

(87.78)

6.22

6.22

2010

54.126.697.04

54 126.697.04

50520.353.90

49 725.303,46

4.401.393.58

4501.148,77

4.501 148.77

4.501 148,77

%

(21,71)

2, 7,

(26,92)

:5 K

119,14

619,23

1 7 Z 5

(17,26)

2011

52.428.298,91

52 428 298,91

52.428.298,86

50.807.359.51

1.620.939,41

550.040,38

4.781 120,22

" 781 120,22

%

(3,14)

(3,14)

3,78

2,18

(63.17)

(87,78)

6.22

6,22

2012

57115.245,25

57115.245.26

57115.245,06

55.455.906,13

1.659.339,13

629.195,42

5.123.448,43

5.123448.43

%

8,94

8.94

894

9,15

2,37

14,39

- '6

" 16

Pr^taMuLemExercíáf
CPF 457.583.791-1r



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

2010

\, art4°, §2°, inciso

RS 1,00

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Patnmônic/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

TOTAL

2008

27.303.881,91

.

.

27.303.831,91

%

100,00

100,00

2007

20.700.110,53

.

20.700.110,53

%

100,00

100,00

2006

16.319.806,38

.

16.319.806,38

%

100,00

.

100,00

$&íam Crism de reevdo Pérsia
PrejotaMuL emExauci;

CPF 457.583. 791 -l r

REGIME PREVIDENC1ARIO

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

TOTAL

2008

.

.

_

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#D!V/0!

2007

.

_

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2006

.

.

_

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Fonte: IPEADATA / IPECE - CE / Relatórios da LRF da Prefeitura

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO X1NGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2010

LRF, art4°, § 2°, Inciso RS 1.00

lCnm S, tóWi Pereira
Prejbta Mui, em Exercício

CPF 457.583.791-15

RECEITAS
REALIZADAS

2008 2007 2006

RECEITA DE CAPITAL

Receita de Alienação

Alienação de Bens

Alienação de Bens

de Ativos

Móveis

Imóveis

TOTAL ( ! )

.

.

-

DESPESAS
LIQUIDADAS

2008 2007 2006

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização/Refinanciamento da Dívida

DESPESAS FINANCEIRAS DO RPPS

TOTAL ( II }

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (!!!) = ( ! - ! ! )

.

.

.

.

.

_

_

.

.
_



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO FÈLIX DO XINGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

VI - RECEITAS E DESPESAS PREV1DENCIÁRIAS DO RPPS

2010

I.RF, art 4°, § 2°. inciso IV. alínea "a"

RECEITAS

REALIZADAS

RECEITAS CONCORRENTES (l) : 1 ' • ' " : : \a de Contribuições

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outros Contribuições Providenciarias

Compensação Providenciaria entre RGPS e KPPS

[Recei ta Patrimonial
*

Outras teceitas Correntes

P^CEITAS DE CAPITAL (II)

Alienação de Bens

Outras Receitas de Capital

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)

Contribuição Patronal do Exercício

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Contribuição Patronal do Exercícios Anteriores

Pessoal Civil

Pessoal Militar.

REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (tV)

OUTROS APORTES AO RPPS (V)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (1 + II -f III + IV + V)
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_

_
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_

_

_

_
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_

_

_

_

.

.

_

_

-

2008

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

. jMiNISTRACÃO GERAL (VII) '•''' •

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) i H- " ' ^

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outras Despesas Correntes

Compensação Previd. de aposent. RPPS e RCPS

Compensação Previd. de Pensão entre RPPS o RGPS

RESERVA DO RPPS (IX)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIM •+• IX)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = {VI - X)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS

2006
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2007

-

,

-

.

_

_

_
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_

-

.

-

2008

-

Fonte; Balancetes do RPPS

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA rereiro
em Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA
LEI DE DIREtRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA .

2010

LRF arí 4°. Ç 12°. inciso V
SETORJPROGRAMA/BEN

EFICIÁRIO

'*•

-

RENUNCIA DA RECEITA PREVISTA
Tributo/Contribuição 2010 2011 2012

'•

COMPENSAÇÃO

i



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO

2010

LRF. art4°, § 1' R$1,00

EVENTO

Aumento Permanente da Receita
( - ) Aumento Referente a Transferência Constitucionais
( - ) Aumento Referente a Transferência do FUNDES
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( l )
Redução Permanente de Despesa f i! )
Margem Bruta f III ) = ( ! + ! ! )
Saldo Utilizado ( IV )

Impacto de Novas DOCC
Margem Líquida de Expancão de DOCC f III - IV )

VALOR PREVISTO 2010

-

-
-
-
-
-
-

1

risf, evÊú Pereira
Prejéilfl Mui. em Exercido
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO - RISCOS FISCAIS

2010
LRF, art4° ,§_ 1' RS 1.00

RISCOS FISCAIS
Descrição Valor

PROVIDENCIAS
Descrição Valor
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